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»الزراعة«: حظر استيراد الطيور والبيض 
من والية مينسوتا األميركية

خالل الحفل الختامي لمعرض حرفياتي القزويني: التجربة فريدة في نوعها

شيخة العبداهلل: تبّني مشاريع الشباب مصلحة قومية أسود أفريقيا تواجه عدسات نادي بيت لوذان للتصوير الفوتوغرافي
يوســــف التتــــان ـ كونا: يعد 
التصوير الفوتوغرافي من األساليب 
احلديثة التي يستخدمها اإلنسان في 
توثيق التاريخ وتوصيل املعلومات 
لآلخرين منذ قيام املخترع الفرنسي 
جوزيــــف نييبســــي بإصدار اول 
صورة فوتوغرافية دائمة في أوائل 

القرن التاسع عشر.
ومنذ ذلك احلني أصبح التصوير 
الفوتوغرافي شغفا لكثيرين يرون 
فيها احلياة من عدستهم وآخرين 
يوثقون تاريخ البشــــر واتسعت 
تــــدرس مثل  التي  تخصصاتــــه 
التصوير الصحافــــي والرياضي 

والتجاري )الدعائي(.
ومن منطلق تدريب وتوجيه 
هذه الهواية عند الشباب وعاشقيها 
مت انشاء نادي بيت لوذان للتصوير 
الفوتوغرافي في الكويت عام 2001 
ليحتضن من اتخذ هذا الفن مالذا 

له.
وقال املشــــرف العــــام النادي 
النادي  ان  القزوينــــي  بهاءالدين 
تأسس بهدف دعم الشباب الكويتي 
التصوير  وتطوير مستواهم في 
ضمــــن خطة بجمعهــــم في مكان 
واحد ومعرفة ما يدور من أحداث 
ومسابقات محلية ودولية مضيفا ان 
النادي يوفر أيضا الورشات العملية 

واحملاضرات واملهام ملنتسبيه.
واضاف ان النادي الذي ينتسب 
له أكثر من 55 شــــابا وشابة بدأ 
تركيزه فــــي بداية هذا العام على 
املشاركات الدولية لتنويع األفكار 

واكســــاب اخلبرة ألعضائه حيث 
شارك تسعة مصورين من النادي 
في مســــابقة ال ثانــــي للتصوير 
الفوتوغرافي فــــي قطر وتغطية 
ســــباق رالي الســــيارات في قطر 

والفورموال واحد في البحرين.
وأخيرا رحلة لتوثيق احلياة 
البرية فــــي جنوب افريقيا أواخر 
الشهر املاضي حني قام املشاركون 
الطبيعــــة احلية هناك  بتصوير 
مــــن حيوانات بريــــة في رحالت 

)السفاري( مشيرا الى ان »احلظ 
حالفنا في مصادفتنا لعملية إنقاذ 

ألسدين جرحا بسبب االسالك«.
واضاف القزويني ان تصوير 
األسود عن قرب ودون حماية كان 
جتربة فريدة في نوعها مبينا ان 
»مثل هذه اللحظات هو ما يترقب 

له كل مصور عاشق لهوايته«.
وعبر عــــن شــــكره وامتنانه 
لدور ودعم رجل األعمال الكويتي 
الفارســــي للمواهب  عبدالرحمن 

الكويتيــــة وهواياتهــــم املختلفة 
لتمثيل الكويت في احملافل الدولية 
مبينا ان الرحلة الى جنوب افريقيا 
كانــــت بفضل الفارســــي ودعمه 

املعنوي واملادي.
وذكــــر ان من املشــــاكل التي 
يواجههــــا املصــــور محليــــا عدم 
االهتمــــام بالتدريــــس األكادميي 
ملجاالت التصوير املختلفة وانعدام 
الهدف والتصور املستقبلي للهواية 
موضحا انه مهم ان يضع هاويها 

هدفا محددا يصبو اليه ويتطور 
لبــــالده في  ألجله مثــــل متثيله 
املســــابقات الدوليــــة أو توثيقه 
لرحالته أو يســــتخدم خبرته في 
مجال عملــــه وحتى جعلها مجال 
عمله في وكالة عاملية أو ستوديو 

شخصي مثال.
وشــــرح طريقة االنتساب الى 
النادي وهي حضور دورة ينظمها 
النادي ويصبــــح بعدها )صديق 
النادي( ملدة ســــتة أشهر ويتقدم 
املنتســــب بدرجــــات العضويــــة 
الثالث )مبتدئ - متقدم - مميز( 
وحسب العضوية تختلف املميزات 
الورشات والرحالت  من حضور 
املدفوعــــة األجر وعــــدد الصور 
املشــــاركة في املسابقات مبينا ان 
التدرج في العضوية يكون حسب 
مشاركات العضو في انشطة النادي 

وعمله اجلاد بتطوير نفسه.
ودعا القزويني محبي الهواية 
الى االطالع على إبداعات املصورين 
محليــــا وعامليا مــــن خالل الكتب 

واملعارض وشبكة االنترنت.
يذكــــر ان نادي بيــــت لوذان 
للتصوير الفوتوغرافي حصل على 
املركز 57 في العالم في فرنسا بني 
أفضل جمعية أو ناد فوتوغرافي 
في العالم وكان من بني العشــــر 
األوائل لعامني متتاليني في إحدى 
املسابقات الدولية في النمسا كما 
حصل على ذهبيتني في مسابقة 
ال ثانــــي للتصوير الفوتوغرافي 

الدولية في قطر.

 فاطمة السعيد
أقــــام فريق عمل حرفياتي حفــــال ختاميا بفندق 
النخيل حتت رعاية وحضور الشيخة شيخة العبداهلل 
وبحضور رئيسة فريق عمل حرفياتي حنان الغريب 
ونائب الرئيس بدر املنصور ورئيس اللجنة املنظمة 
ورئيس اللجنة اإلعالمية أنــــوار اخلبيزي ورئيس 
جلنة اإلعالم والعالقات العامة سعاد اخلميس ولفيف 
من الصحافيني وسط حضور من املسؤولني وذوي 
االحتياجات اخلاصة ومندوبي الشركات الراعية، ويعد 
هذا احلفل »كويتيني ونقدر« للشباب املتطوع لرفع 
املعاناة عن ذوي االحتياجات اخلاصة ويدعم املعرض 

كل مشروع صغير تنتجه طاقات الشباب.
وقالت الشيخة شــــيخة العبداهلل: يعجز لساني 
عن التعبير ألن أبناءنا دائما يفكرون في مســــاعدة 
املعاقني هذه الفئة التي تسعى دائما الى حتقيق أمانيها 
وتسعى الى طريق النور وهذا الشباب الذي اراه أمامي 

يساعد هذه الفئة احملتاجة على فتح األبواب املغلقة 
أمامها اال انهم يجــــدون صعوبات كثيرة تعترضهم 
مــــن اجلهات التي ميكن ان تســــاعدهم في فتح باب 

العون واملساعدة.
وأضافت العبداهلل ان علينا تبني مشاريع الشباب 
ومساعدتهم ووصولهم الى بر األمان ألنه يعد مصلحة 
قومية بدال من اجتاه الشــــباب للمخدرات وأصحاب 
الســــوء ألن لديهم أوقات فراغ فيلجأون الى األفعال 

واألشياء التي تهدم املجتمع.
وفي اخلتام مت تقدمي درع تذكارية للشيخة شيخة 
العبــــداهلل وجميع الشــــركات الراعية للحفل كما مت 
تقدمي درع لفايز الفضلي وادارة فندق النخيل، وهناك 
مبادرة من شركة الديوانية لتكرميها لفريق العمل، 
وقدمت أصغر مشاركة في املعرض شهد اخلرجاوي 
درعا لفريق حرفيات ثم كرمت حنان الغريب وحسني 

الشايجي وحمد الرومي وأنوار اخلبيزي

أصدر رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية جاســـم البدر قرارا بحظر مؤقت الستيراد جميع أنواع 
الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض 
واملالحم من والية منيسوتا بالواليات املتحدة األميركية، كما أصدر قرارا 
آخر يقضي برفع احلظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة واحلمام وبيض 

التفريخ والصيصان عمر يوم واحـــد للدجاج البياض واملالحم من دولة 
اليابان، وأشار القرار الى ان جميع اإلرساليات تخضع لإلجراءات الصحية 
البيطرية والتي تصدرهـــا إدارة الصحة احليوانية وفق املنظمة العاملية 
للصحة احليوانية )OTE( وفقا الشتراطات اتفاقية سايتس اخلاصة بتنظيم 

االجتار بالكائنات البرية احليوانية والنباتية املهددة باالنقراض.

حنان الغريب تهدي الشيخة شيخة العبداهلل درعا تكرميية

)خديجة عبداهلل(متابعة من احلضور تصوير في رحلة السفاري بجنوب افريقيا توثيق انقاذ أسدين خالل رحلة السفاري

بهاء الدين القزويني يتوسط حراس احملمية في جنوب افريقيا


